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Souhrnn  poskytuje d ležité informace, které lze použít
k plánování a implementovat všechny typy kuchy ských digesto í
a odvzduš ovací systémy pohodln , efektivn  a energeticky
úsporn .
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V tšinu odsávacích systém  lze provozovat jako
jednotky s cirkulujícím nebo odvád ným vzduchem.
Doporu ený provozní režim závisí na r zných
kritériích, která budou popsána v následujících
ástech dokumentu.

P ehled dostupných
odsávacích systém

Odtah vs. Cirkulace

R zné konstrukce
odsávacích systém

Výb r odsava e je do zna né míry ovlivn n
prostorem, ale také volbou designu
a kucha skými návyky.

POROVNÁNÍ DESIGN

REŽIM ODTAHU VZDUCHU REŽIM CIRKULACE VZDUCHU

•  Odstran ní zápachu závisí na ú innosti

filtra ního systému, stavu filtru a typu
domácího v trání.

*  Výpary z va ení složené z vodní páry, aerosol  a tuk

•  Extrahovaná pára se filtruje a vrací
do místnosti.

•  Vlhkost není odvád na, takže by m la

být u tohoto odsávacího systému
zajišt na vým na vzduchu v kuchyni.

•  Získaná pára* v . vlhkosti a pach
 jsou odvedeny ven.

•  Pr tok vzduchu musí být vhodným
zp sobem vrácen do místnosti.

Nást nný
komínový
odsava

 

Ostr vkový odsava                      Varná deska s odsava em

4 P ehled dostupných odsávacích systém   P ehled dostupných odsávacích systém  5

Nást nný
šikmý
odsava

A
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Obecné informace
o plánování

UMÍST NÍ ODSAVA E

* Odhad založený na [VDI 2052] (Str. 20)

Stanovení objemového pr toku vzduchu v odsávacích
systémech podle AMK-008, návrh 04/2018

Dolní hrana odsava e je obvykle ve vzdálenosti
50-60 cm (v kombinaci s plynovou deskou
65 cm) od horní hrany varné desky. V tším
vzdálenostem je t eba se vyhnout z d vodu
snížení ú innosti zachycení odpadního
vzduchu. Umíst ní odsava e o 20 cm výše
m že snížit požadovaný objemový pr tok
až o 20 % *.

Pokud je to možné, je vhodn jší použít digesto e
namontované na ze  než ostr vkové odsava e.
Zachycování par je stabiln jší a ú inn jší.
Se stejným ú inkem m že být objemový pr tok
digesto e p ipevn ného na ze  p ibližn  o 40 %
nižší *.
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Doporu uje se dodržet vzdálenost od sousedního
nábytku dle specifikace výrobce. Zabráníte tím
poškození nábytku vlhkostí.

Pokud je to možné, je t eba dát p ednost
nást nnému, nebo ostr vkovému odsava i
p ed odsava em ve varné desce. Studie ukázaly,
že zachycování par nad varnou deskou je
ú inn jší.

intenzivní

maximalní 

minimalní

A
(Kuchy ský prostor), 

v m2

Proud ní vzduchu (q in m3/h)

intenzivní

intenzivní

* P idání se doporu uje pro kompenzaci ztráty výkonu nap . pachovými filtry,
nebo pokud není vedení odpadního vzduchu optimální.

q 
KUCHY SKÝ PROSTOR* 

in m3 /h
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P edpoklad h=2,5 m
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Výška

Odtah         Recirkulace

Plocha 

Délka Ší ka

Maximální pr tok vzduchu se stejným za ízením

Relativní odhad požadované rychlosti
k zachycení vzduchu p i r zném umíst ní
varné desky a digesto e v místnosti
na základ  [VDI 2052]

Varná deska

Gas / Elektro

Umíst ní odsava e 

Výška H nad

varnou deskou

[cm]

Zav šený na zdi         Voln  zav šený 

           (ostr vkové ešení)

Pot ebný pr tok 

k zachycení vzduchu 

jako procentní podíl 

referen ní hodnoty1

Obvykle je objemový pr tok vzduchu pro odsávací

systém dimenzován podle podlahové plochy kuchyn

nebo podle objemu místnosti viz. ilustrace [AMK]

na stran  7. Ve v tších kuchyních s velkými jídelnami
nebo otev enými kuchyn mi vede postup výpo tu
k velmi vysokým požadavk m výkonu odsava e.

Primárním cílem je ú inné zachycení varné páry,
aby se co nejvíce minimalizovalo ší ení pachových
látek do místnosti. Dobré zachycení kuchy ských par
je    proto nezbytné, aby bylo možné ú inn  snížit
zne išt ní ovzduší v místnosti zp sobené procesem
va ení. Zachycování par je do zna né míry nezávislé
na podlahové ploše kuchyn , je však významn
ovlivn no proud ním vzduchu v místnosti.

Objemový pr tok pot ebný 
pro dobrý záchyt par je mnohem 
více závislý na umíst ní 
a designu digesto e. Délka, 
p izp sobený pr ez
a aerodynamická konstrukce 
odtahového potrubí jsou také 
velmi d ležité pro snadn jší 
odtah odpadního vzduchu.

Hrubé výpo ty (viz tabulka na stran  9) ukazují,
že skute ný požadovaný pr tok zachyceného
vzduchu u systém  digesto í s dobrým sb rem m že
být podstatn  nižší než u návrh  výkonu vzduchu
podle plochy kuchyn  (viz tabulka na stran  7). Tady
je zachycení ovlivn no hlavn  uspo ádáním digesto e
v místnosti a citlivým tepelným výkonem varné desky.
Aktuální m ení to potvrzují [BewDunst] (str. 20).

Dimenzování výkonu
vzduchu

1   Referen ní hodnota pro požadovaný pr tok zachyceného vzduchu = 350 m³/h, plynový sporák: 2 varné
      zóny s výkonem 2 x 2 kW, výška H nad varnou deskou 80 cm, úplné zachycení tepelného toku, bez p í ného
      toku.
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Instrukce pro
cirkula ní režim

Zejména u odsava  dopln ných o filtr s aktivním

uhlím (který se pro systém recirkulace doporu uje) by
se m la doba vypnutí odsava e po va ení prodloužit
o 5-10 min z d vodu dosušení filtr .

Vypnutí odsava e

•   U systému odsava e ve varné desce jsou páry

    odsávány dol  a vedeny do oblasti soklu sm rem
    dol  a vedeny do oblasti soklu kuchy ské linky.

•  Aby se zabránilo poškození vlhkostí, doporu uje se

    odvád t vzduch v uzav eném vzduchovém potrubí

    ven do místnosti. Výstupy cirkula ního vzduchu

    (m ížky) musí mít dostate n  velké prostupy
    odpovídající výkonu systému.

•  Recirkulace vzduchu do oblasti podstavce bez

    vedení na vn jší stranu nábytku m ížkou v soklu se

    zde výslovn  nedoporu uje kv li možnému
    poškození vlhkostí a vzniku plísní.

Recirkula ní vzduchové filtry p edstavují velký
odpor proud ní vzduchu, a proto vedou ke zvýšené
tlakové ztrát . Srovnávací studie ukázaly snížení
efektivního objemového toku na varné desce
až o 25 % [BewDunst] (str. 20).

Na rozdíl od systém  s odpadním vzduchem, se
u systém  s cirkulujícím vzduchem nedá vykázat
t ída energetické ú innosti.
První studie nazna ují, že kvalita filtru s aktivním uhlím

v systémech s cirkulujícím vzduchem má zásadní vliv
na energetickou ú innost.

Zvláštní požadavky pro odsávání
varnou deskou

Tlaková ztráta /
hluk

Energetická ú innost

V režimu cirkulujícího vzduchu není odvád na žádná
vlhkost. Podle (DIN 1946-6) se po zabrán ní poškození
vlhkostí doporu uje objemový pr tok odpadního
vzduchu 40 m3 /h. V závislosti na velikosti kuchyn  to
odpovídá vým n  vzduchu cca. 0,5 až 2 h-1. To lze
zajistit centralizovaným nebo decentralizovaným
ventila ním systémem. Pokud takový systém není
k dispozici, je nutné provést základní vým nu ru ním
otev ením oken.

Je nutná další hygienická
vým na vzduchu

Aby byla zajišt na správná funkce recirkula ních
filtr , musí být v pravidelných intervalech
regenerovány nebo vym n ny za nové v souladu
s doporu ením výrobce. Uživatel by m l být dop edu
informován o správném používání a budoucích nákla-
dech spojených s údržbou filtr . Použité recirkula ní
filtry mají nižší stupe  ú innosti pro snížení zápachu.
Studie ukazují zna né rozdíly
v systémech s aktivním uhlím [BewDunst] (str. 20).

Údržba / stupe
snížení zápachu

Chcete vid t téma
odtahového/cirkulujícího vzduchu

ze zcela jiné perspektivy?

Pr vodce ve videu: 
www.compair-flow.com/dunstabzug-richtig-und-
sicher-planen
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Pak sledujte Steinmeiers
ve sv t  va ení

- od doby kamenné po sou asnost!
Naše video je zábavné

a dostává se k jádru ventilace
kuchyn .



Instrukce pro režim odpadního
vzduchu

Musí být zajišt n dostate ný pr tok vzduchu, jinak
m že v kuchyni dojít k nep ípustnému podtlaku.
Dodate ného proudu vzduchu lze dosáhnout:

• Otevírání okna (otevírá se ru n  nebo pomocí
okenního za ízení ve spojení s odsávacím systémem)

 

 

• regulovatelné výstupy pro venkovní vzduch

 

 

• St nový box p ívodního vzduchu

 

 

• St nový box pro p ívod a odvod vzduchu

 

 

 

 
Je t eba zabránit dodate nému proud ní vzduchu
ze sousedních místností, aby se zabránilo p enosu
zápachu (nap . vzduch z koupelny / toalety)

Pokud není odsávací systém v aktivním provozu,

m ly by se st nové boxy / výstupy pro venkovní
vzduch automaticky uzavírat s takovou t sností,
aby nedocházelo k objemovému toku. Velkou
výhodou je, pokud mají boxy dobré izola ní
schopnosti.

Proud ní vzduchu

St nové boxy / výstupy
venkovního vzduchu

Pr m r a délka potrubí mají vliv na tlakové ztráty,
a tedy na efektivní objemové proud ní vzduchu.
V p ípad  vysokých tlakových ztrát není dosaženo
uvedených objemových pr tok . Je t eba dodržovat
následující body:

•  Instalace pr m ru 150 mm (nebo ekvivalentní

   obdélníkový pr ez)

•  Co nejkratší potrubí s co nejmén  zm nami sm ru

•  Výstupní m ížka s velkými pr ezy s co

   nejmenším odporem vzduchu

•  Zejména u vysoce výkonných systém  by se m ly

   používat aerodynamicky optimalizované potrubní

   systémy

Délka vzduchovodu
/ pokles tlaku

Integraci odsávacího systému do ventila ního systému
nelze doporu it z následujících d vod :

•   Požární ochrana: je t eba respektovat p íslušné
    p edpisy požární ochrany o p enosu ohn  a kou e.

•   Hygiena: usazování tuku ve vzduchovodech

• Provedení: domácí ventila ní systémy jsou        

obvykle navrženy pro objemové proud ní vzduchu

ádov  od 100 do 200 m³/h, pro odsávací systémy

jsou b žné objemové proud ní vzduchu až 650 m³/h.

Spole ný provoz
s ventila ními systémy

V zásad  doporu ujeme použití krb , které mají

samostatný p ívod spalovacího vzduchu a jsou tak

nezávislé na vzduchu v místnosti. Proto jsou mén
citlivé na podtlaky v místnosti (povolený podtlak je
maximáln  8 Pa).

Spole ný provoz odsávacího systému a krbu
(zejména závislý na vzduchu v místnosti) je
relevantní z hlediska bezpe nosti, protože odsava
m že zp sobit nep ípustn  vysoký podtlak
a zap í init tak únik kou ových plyn  v místnosti
s krbem.

DIN 1946-6 Bbl. 3 a Bbl. 4 vyžaduje pro spole ný
provoz ventila ních systém  nebo odsávacích systém
s krbem závislým na vzduchu z místnosti maximální
povolený podtlak 4 Pa a instalaci vhodných
bezpe nostních za ízení:

• Použití pouze jedné z možností

• Spole ný provoz se sledováním diferen ního tlaku
  nebo sledováním polohy otvoru p ivád ného vzduchu

Spole ný
provoz s krby

12          13
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Doporu ení v závislosti 
na standardu a vybavení budovy

3

O jakou budovu jde?

Je v místnosti krb nebo
plynový kotel závislý

na vzduchu?

Nová budova podle aktuálního zákonu
   o úspo e energie (EnEV, GEG) - n mecká norma

Nová energeticky ú inná budova
      nebo pasivní d m

 Ano

      Ne

Je v objektu ventila ní jednotka?

 Ano, ventila ní systém 

     v koupeln .

é  p ív v  v .

     Ne

     Ano, systém p ívodu vzduchu.

Systémy odsávání odpadního vzduchu
i recirkulace vzduchu jsou v zásad
p ípustné pro všechny stavební normy.
Nejsou žádná existující zákonná omezení,
nebo stavební normy, která p edepisují
použití ur itého typu odsávacího systému.

Pro budovy s velmi nízkou spot ebou topné
energie (nap . pasivní domy) se doporu uje
up ednost ovat systémy s recirkulací vzduchu
z d vodu velkého vlivu odsávacích systém
na spot ebu energie zejména u malých
bytových jednotek. V následující ásti jsou
výjime né p ípady, za kterých je možné
systémy odsávání odpadního vzduchu u t chto
typ  budov doporu it.

Pokud je v místnosti krb, který je závislý
na vzduchu, je t eba zajistit, aby v místnosti,
kde je krb nainstalován nevznikal podtlak,
který by umož oval únik toxických kou ových
plyn . Protože systém odsávání cirkulujícího
vzduchu nezp sobuje v budov  žádné zm ny
tlaku, lze jej použít. U systému odsávání
odpadního vzduchu je t eba p ijmout další
technická opat ení, aby se zajistilo, že podtlak
bude omezen na 4 Pa. Jsou to nap íklad:

•    Diferen ní tlakový spína  pro spole ný provoz

•    Automatické otevírání p ivád ného vzduchu (hlída
     polohy) b hem spole ného provozu

•    St ídavý provoz (bezpe ný provoz vypnutím nebo
     nemožností zapnutí odsava e, pokud je krb
     v provozu).

Poznámka: Pokud se nejedná o hlavní zdroj
zásobování teplem, je v budovách s velmi
nízkými požadavky na vytáp ní krb pouze
komfortním dopl kem. Proto lze v tomto
p ípad  doporu it pouze st ídavý provoz
s odsava em.

Tendence: P ívodní vzduch pro systém
odsávání odpadního vzduchu musí být p ivád n
nezávisle na p ítomnosti ventila ního systému.
Kuchy ský odsávaný odpadní vzduch by nem l
být integrován do stávajícího potrubí odpadního
vzduchu ventilace z d vodu požární ochrany
a hygieny. U systém , které vytvá ejí podtlak
(ventila ní systém v koupeln  nebo systém
odtahu v kuchyni), je t eba vzít v úvahu
bezpe nostní hledisko v kombinaci s krbem
závislým na vzduchu v místnosti.

14                    15   
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Ostatní budovy



O kolik se zvyšují ro ní tepelné
ztráty v tráním p i používání
systém  odsávání odpadního

vzduchu?

Jak velký musí být otvor
pro p ívod vzduchu p i použití
systém  odpadního vzduchu,
aby v místnosti nemohly vznikat
žádné kritické podtlaky?

Stávající stav: Je budova
památkov  chrán nou

budovou nebo existují místní
stavební p edpisy?

  Ano

  Ne

Stávající stav: Došlo již
v budov  k poškození vlhkostí

nebo plísní?

  Ano

  Ne

! 

U domácího v trání se rozlišuje mezi provozem

s rekuperací tepla a bez rekuperace (rychlost 

rekuperace 80 % nebo 0%). U ventila ních 

systém  s rekuperací tepla je relativní nár st 

ro ních tepelných ztrát v tráním v d sledku 

provozu systému odsávání odpadního vzduchu 

podstatn  v tší. Ro ní tepelné ztráty v tráním se 

zvyšují provozováním systému odsávání

odpadního vzduchu bez ohledu na velikost bytu 

a p ítomnosti rekuperace tepla o 156 kWh

až 657 kWh. To v sou asné dob  odpovídá 

dodate ným náklad m na vytáp ní ve výši 

p ibližn  300-1200,- K  ro n . V režimu 

recirkulace musí být vlhkost a pachy odstran ny 

v tráním.

U systém  cirkulujícího vzduchu je ale ješt  t eba 

po ítat s dodate nými náklady na pravidelné vý-

m ny filtr . Celkové náklady obou variant

jsou tedy srovnatelné. Pokud se p i použití systé-

mu odsávání odpadního vzduchu použijí místo 

b žných zp tných klapek energeticky ú inné 

boxy se systémem zadržování tepla, výrazn  se 

sníží náklady na vytáp ní.

Odsávací systémy v režimu odpadního vzduchu 

pot ebují p isávání erstvého vzduchu, protože 

v opa ném p ípadn  by v kuchyni vznikl 

podtlak, který by byl nep ípustný ve spojení 

s krbem závislým na okolním vzduchu. U dob e 

zat sn ných budov m že dokonce podklad 

zamezit otev ení dve í. Obecn  to podle 

bezpe nostních požadavk  znamená možnost 

otev ení únikových dve í proti innému 

tlakovému rozdílu. Kritické síly otevírání dve í 

vznikají z tlakového rozdílu 75 Pa. Proto by 

m lo být zajišt no, aby v praxi nebyla tato 

hodnota p ekro ena. Následující minimální 

pr ezy jsou požadovány pro p isávání ve 

vzduchot sných budovách (n50 < 0,6 h-1), aby 

nebyl p ekro en bezpe nostní podtlak 75 Pa *

V p ípad  památkov  chrán ných budov nebo
místních stavebních p edpis , které výslovn
zakazují zm ny fasády, je vyžadováno

schválení estetické zm ny na fasád .

1.   Je možné instalovat systém recirkulace

      vzduchu bez dalších krok .

2.  Instalace odsávacího systému musí být

     p edem schválena p íslušnými orgány. Pro

     snazší schválení jsou k dispozici diskrétní

     žaluzie pro odvod vzduchu, n které
     v barvách fasády, nebo p íslušenství budov.

Ke snížení obsahu vlhkosti ve vzduchu

v místnosti procesem va ení se doporu uje

odsávací ventila ní systém, který transportuje

nasávaný vlhký vzduch ven. Systémy

s cirkulujícím vzduchem oproti tomu  odstra ují
více i mén  (v závislosti na funk nosti filtru)
pachové látky, ale vlhkost z stává v místnosti.

Záv r: V aktuální verzi na ízení o úsporách energie a zákonu o obnovitelných zdrojích tepla
neexistuje žádný odkaz na zákaz odsávacích systém , ani ve vysoce zateplených nových
budovách. Obdobn  nejsou v energetické bilanci pro vytvo ení energetického certifikátu brány
v úvahu energetické požadavky odsávacích systém .

Který typ odsávacího systému je vhodn jší tak v zásad  závisí na konstruk ních podmínkách
a na chování uživatele.

Velikost bytové
jednotky

20 m²

250 m³/h 130 mm

500 m³/h 180 mm

650 m³/h 210 mm

250 m³/h 100 mm

500 m³/h 160 mm

650 m³/h 190 mm

250 m³/h 100 mm

500 m³/h 160 mm

650 m³/h 190 mm

100 m²

200 m²

Objemový pr tok
odpadního vzduchu

Požadovaný pr m r
pro p isávání vzduchu

1          Bezpe nostní mezní hodnota pro otevírání 
dve í. V p ípad  spole ného provozu s krby 
platí p ísn jší požadavky na maximální 

            podtlak (viz spole ný provoz s krby).

2          V závislosti na konstrukci klapky p ívodu 

            vzduchu a dalších tlakových ztrátách jako 

m ížka apod. m že být požadovaný pr ez 

            také výrazn  vyšší.
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4 Zvláštnosti pro energeticky

  ú inné budovy

V budovách s velmi nízkými požadavky
na vytáp ní, jako jsou pasivní domy, m že použití
systému odsávání odpadního vzduchu zvýšit
požadavek na vytáp ní uživatelské jednotky.

Zvýšení požadavku na vytáp ní není zp sobeno pouze tepelnými ztrátami ventilace b hem provozu 

odsávacího systému, ale pokud nejsou vzduchot sné, mohou zna né ztráty infiltrací vykazovat p edevším 

klapky odvád ného a p ívodního vzduchu. Proto se doporu ují na trhu dostupné vzduchot sné výrobky.

Ro ní spot eba tepla

 < 15 kWh/(m²a)

Vzduchot snost
obvodového plášt  budovy

 n50 < 0,6 h-1

U pasivních dom  platí
nap íklad následující kritéria:

Doporu ení pro budovy s velmi nízkými
požadavky na vytáp ní
(pasivní domy)

Systémy odsávání
odpadního vzduchu jsou
možné. Je t eba dodržovat
následující body:

•  Musí být zajišt no ešení p isávání vzduchu.

 Otvor pro odvod vzduchu pop . otvor pro p ívod

 vzduchu musí být opat en t sným uzáv rem.
 Jednoduché zp tné klapky nesta í.

•  Nelze vylou it narušení komfortu p ívodním

 vzduchem. Je dobré najít ešení, které umožní

 p ívod venkovního vzduchu v t sné blízkosti
 varné desky.

•  M ly by být použity odsava e, které omezují

 dobu chodu na maximální výkon a po asovém
 intervalu automaticky sníží pr tok vzduchu.

•  Up ednost ují se systémy, které zajiš ují

 adekvátní detekci se st edním objemovým

 pr tokem odpadního vzduchu. Jak ukázaly

 studie zachycování par, existují zna né rozdíly

 mezi jednotlivými produkty. Toky vzduchu

 pot ebné k zachycení definovaného množství

 páry se u zkoumaných systém  lišily
  až o 60 %.

•  V malých bytech dodate né tepelné ztráty

 v tráním výrazn  zvyšují pot ebu tepelné

  energie. Pokud je tedy velikost bytu menší

  než 90 m2, nem ly by se odsávací systémy
 používat.

Systémy pro cirkulaci vzduchu je
t eba up ednost ovat z energetického
hlediska s p ihlédnutím k tepelným
ztrátám ventilace a spot eb  energie
ventilátoru.
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Naber – Das Original

Weltweit vertrauen alle wichtigen Hersteller 

von Dunstabzugssystemen auf Lüftungs- 

systeme und -komponenten von Naber.  

Küchenprofis finden bei Naber Lösungen für 

nahezu jede Planung und jede Installation. 

In der hauseigenen Entwicklungsabteilung 

entstehen regelmäßig technisch wie  

gestalterisch wegweisende Produkte, die 

Küchen in aller Welt wieder ein Stück 

besser, komfortabler und effizienter machen.


